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Περίληψη
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού
Έργου LIFE-Περιβάλλον “Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων,
ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές” με
ακρωνύμιο «PAVEtheWAySTE» (Demonstrating resource efficiency through innovative,
integrated waste recycling schemes for remote areas). Αποτελεί μέρος της Δράσης B.2. του έργου
LIFE PAVEtheWAySTE με τίτλο «Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του καινοτόμου
συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ». Το πρόγραμμα αποσκοπεί
στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
που παράγονται στους απομακρυσμένους Δήμους Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και Αρχαίας
Ολυμπίας, με στόχο την μετέπειτα επεξεργασία τους σε καινοτόμα, ολοκληρωμένα συστήματα
ανακύκλωσης για την ανάκτηση υλικών υψηλής ποιότητας.
Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση ενός εγχειριδίου το οποίο θα περιγράφει
λεπτομερώς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του καινοτόμου συστήματος ανακύκλωσης
(Πράσινο Περίπτερο). Επομένως το παρόν εγχειρίδιο κάνει αρχικά μια γενική περιγραφή του
Πράσινου Περιπτέρου ως προς την εσωτερική οργάνωση του χώρου αλλά και ως προς τον
διαθέσιμο εξοπλισμό για τη διαχείριση των ΑΣΑ. Στη συνέχεια δίδονται σαφής οδηγίες για την
ασφαλή χρήση του Πράσινου Περιπτέρου οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν στα
Μέσα Ατομικής Προστασίας που διαθέτει ο χειριστής του συστήματος, τα μέτρα πυρασφάλειας,
τις οδηγίες για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας εντός του συστήματος, τις
απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο και τη συντήρηση του συστήματος, αναλυτική περιγραφή
των βημάτων της λειτουργικής διαδικασίας του Πράσινου Περιπτέρου καθώς και οδηγίες για τη
χρήση των συστημάτων συμπίεσης των υλικών.
Το εγχειρίδιο προετοιμάστηκε από την ομάδα του ΕΜΠ.
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Executive Summary
The present report was prepared under the co-financed European LIFE-Environment project
"Demonstrating resource efficiency through innovative, integrated waste recycling schemes for
remote areas" with acronym «PAVEtheWAySTE». It is part of Action B.2. of the project LIFE
PAVEtheWAySTE, entitled: “Engineering, construction and installation of the innovative system
for the source separation and treatment of municipal solid waste". The project aims at the
demonstration of the first pilot implementation of separate collection of municipal solid waste
(MSW) produced in remote areas of Naxos and Small Cyclades islands and Ancient Olympia, with
a view to their subsequent processing using innovative, integrated recycling systems for the
efficient recovery of high quality materials in order to be forwarded to the local market for
recyclables.
The aim of this report is to present a manual describing in detail the operating features of the
innovative recycling system (Green kiosks). Therefore, this manual initially provides a general
description of the system's interior space along with the available equipment for handling MSW.
Next, clear instructions are given for the safe use of the green kiosk, including information on the
Personal Protective Equipment available to the operator, fire safety measures, instructions for
ensuring hygiene and safety within the system, actions required for the system's maintenance, a
detailed description of the system operating steps and instructions on the use of materials'
compression systems.
This manual was prepared by the NTUA team.
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